
Thống kê www.ntu.edu.vn

 Thông báo: K Ế HOẠCH TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG TỰ VỆ TRƯỜNG
ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2012
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 15/06/12-07:55:12

Lê Xuân Tài - Trung tâm GDQPKH

          - Căn cứ vào Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới;

           - Căn cứ vào Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ;

- Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể về Kế hoạch huấn luyện lực lượng Tự vệ TP. Nha Trang năm
2012;        

- Căn cứ vào Kế hoạch công tác và Kế hoạch huấn luyện của Đại đội Tự vệ trường Đại học Nha
Trang năm 2012;

Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Nha Trang lập Kế hoạch huấn luyện cho Đại đội Tự vệ
trường Đại học Nha Trang như sau:

I- Mục đích yêu c ầu
1.1 Mục đích

        -  Huấn luyện cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng tự vệ nhà trường nắm được những quan điểm cơ
bản của Đảng về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; nắm bắt những nội dung cơ bản của Luật
dân quân tự vệ; thống nhất tư tưởng, đường lối quân sự của Đảng trong tình hình mới hiện nay; phòng
chống chiến lược “diến biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các lực thù địch chống phá cách mạng VN.

        - Nắm vững kiến thức lý thuyết binh khí bộ binh, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật ném lựu đạn, chiến thuật
từng người trong chiến đấu tấn công, phòng ngự.

        - Nắm vững và thực hiện thuần thục những động tác kỹ chiến thuật bộ binh làm cơ sở cho công tác
huấn luyện, tham gia chiến đấu và bảo vệ an ninh trật tự cơ quan, đơn vị.

1.2- Yêu cầu

        - Nắm được những quan điểm cơ bản của Đảng về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;
những nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ;

        - Nắm được nội dung cơ bản của chiến lược “diến biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các lực thù
địch chống phá cách mạng VN.

        - Nắm được kiến thức binh khí bộ binh, điều lệnh đội ngũ, chiến thuật từng người trong chiến đấu,
những động tác kỹ chiến thuật bộ binh cơ bản.

        - Bảo đảm an toàn trong huấn luyện,

        - Bảm đảm quân số tham gia học tập, thời gian học tập, kiểm tra đạt kết quả cao;

II- Thời gian và địa điểm huấn luy ện

2.1 Thời gian: 07 ngày. Bắt đầu từ ngày 22/7/2012 đến hết ngày 27/7/2012 (có kế hoạch chi tiết riêng
kèm theo).

2.2 Địa điểm: Học tập lý thuyết và thực hành tại Trường Đại học Nha Trang;
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      Bắn đạn thật kiểm tra kết quả huấn luyện: Trường bắn xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh
Hòa.

III- Nội dung hu ấn luy ện cơ bản

         Nội dung chính tr ị -Thời sự

-          Thông báo thời sự về “Diễn biến tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trong nước và
khu vực”;

-          Một số nội dung cơ bản trong Luật Dân quân Tự vệ;

-          Phòng chống chiến lược “diến biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các lực thù địch chống phá
cách mạng VN;

Nội dung hu ấn luy ện quân s ự

-          Điều lệnh đội ngũ;

-          Lý thuyết binh khí bộ binh (súng tiếu liên AK; trung liên RPD, tiểu liên AR15);

-          Lý thuyết bắn bài 1;

-          Thực hành bắn súng AR15 bài 1 (3 tư thế);

-          Kiểm tra bắn đạn thật.

   IV- Tổ chức thực hiện

    4.1  Thành ph ần tham gia

   -    Ban chỉ huy Quân sự trường Đại học Nha Trang

-          Cán bộ chiến sỹ đại đội tự vệ trường Đại học Nha Trang ( xem danh sách LLTV tại đây)

-          Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa.

4.2  Tổ chức thực hiện

 -   Quản lý lớp học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

 -   Giảng dạy chính trị - thời sự: Ban chỉ huy QS thành phố Nha Trang và Trung tâm Giáo dục Quốc
phòng;

 -   Giảng dạy Quân sự: Ban chỉ huy QS Trường ĐH Nha Trang, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Ban
chỉ huy đại đội;

 -   Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật: Ban chỉ huy QS thành phố Nha Trang và BCH đại đội tự vệ trường Đại
học Nha Trang;

   V- Vật chất đảm bảo

    -  Trung tâm GDQPKH chu ẩn b ị:

            +  Hội trường, thao trường, máy chiếu, ánh sáng, micro và loa đài, biểu bảng và dụng cụ phục vụ
học tập như bia ngắm bắn, bao cát, lựu đạn mô hình, máy kiểm tra bắn…

            + Dự trù kinh phí nước uống cho GV, học viên, kinh phí GV lên lớp, kinh phí tổ chức khai mạc, bế
mạc, khách mời và bồi dưỡng chiến sỹ tự vệ trong thời gian học tập, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác
phục vụ tại trường bắn.

            + Dự trù kinh phí mua đạn, thuê trường bắn và nước uống phục vụ học viên và cán bộ chỉ huy tại
trường bắn và một số dụng cụ khác phục vụ tại trường bắn.

            + Dự trù kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác chuẩn bị trường bắn và bắn chỉnh súng
trước trước khi tổ chức kiểm tra, kinh phí thuê xe hoặc xin xe của trường chở học viên từ trường đến
trường bắn và ngược lại.

            + Mời giảng viên, báo cáo viên tham gia huấn luyện.
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- Ban ch ỉ huy Đại đội Tự vệ chuẩn b ị:

            + Mời đại biểu, liên hệ Ban chỉ huy QS TP Nha Trang để mượn 5 khẩu súng AR-15 huấn luyện,
súng bắn tập và súng kiểm tra bắn tại trường bắn.

            + Ban chỉ huy QS TP Nha Trang duyệt cấp cơ số đạn bắn tập và bắn kiểm tra tại trường bắn.

            + Ban chỉ huy QS TP Nha Trang đảm bảo công tác bắn đạn thật tại trường bắn (hỗ trợ súng và
cán bộ chỉ huy bắn, cán bộ dẫn bắn, cán bộ báo bia, công tác an toàn trong quá trình tổ chức bắn…)

- Chiến sỹ tự vệ: Tự túc đồ dùng cá nhân trong quá trình huấn luyện và bắn kiểm tra tại trường bắn.

 - Kế hoạch hu ấn luy ện chi ti ết xem tại đây

                                                                                                  Ban ch ỉ huy  Quân
sự trường

Các tin khác
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